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יתִׁש ֵראּבְ   
BERESHITH/IN THE BEGINNING 

Bereshith/Genesis 1:1-6:8 
 
Our Torah cycle has begun again, not as a new circle, 
but as cycle spiraling upward, taking us into greater 
revelation and into a more intimate place with our 
Messiah. 
Perhaps we are on our way, up to the mountain top, 
being prepared for an experience with the Almighty 
which is more than we could ever “ask for or imagine.” 
The Potter’s Hands picture this process, as He perfects 
the foundation of His vessel and propels us upward, 
always spinning the wheel of His calendar. Every year 
when we study Torah, it pushes us to greater heights. 
The Holy Spirit empowers us and enables us to conform 
ourselves to His Word in preparation for the upward 
call. 
In this week’s reading, man’s relationship with His 
Creator begins with a “blessing.” He has prepared a 
paradise for man who will “tend and keep it”: 
 
Bereshith/Genesis 1:28 Then Elohim blessed them, and 
Elohim said to them, "Be fruitful and multiply; fill the 
earth and subdue it; have dominion over the fish of the 
sea, over the birds of the air, and over every living thing 
that moves on the earth." 
Bereshith 2:15 Then יהוה Elohim took the man 
and put him in the Garden of Eden to tend and 
keep it. 
 
Last week, in the final reading of the Torah, Devarim ended 
with “Moshe’s blessing” over each tribe. Thus in the Torah, 
what began as a “blessing over all mankind” in the 
beginning of creation, ends with “Moshe’s final blessing” 
over one group of people…the line of Avraham, Yitzchak 
and Ya’acov. Does this mean that יהוה ends up excluding the 
rest of mankind from the blessings of the Garden? William 
Bullock (https://www.regionschristiancenter.org) writes: 
 

“Does it mean that He has given up on the vast 
majority of Adam’s descendants? Does He 
thereby relegate goyim to the status of 
‘second-class citizens’ of planet earth? No, 
beloved. Not at all. Remember, if you will, that 
it was the Holy One’s plan that these 12 tribes 
and their descendants forever, were to not just 
to RECEIVE the Holy One’s blessing but were to 
RELEASE that blessing on the rest of mankind. 
In Genesis 12, the Holy One called Avraham and 
the process of ‘dividing’ mankind began. This 
was, however, merely the early seed form of 
the process we see entering a new phase in 
Moshe’s blessing. Remember what the Holy 
One told Avram? He said: 

 

יתִׁש ֵראּבְ   
BERESHITH/IN HET BEGIN 
Bereshith / Genesis 1: 1-6: 8 

 
Onze Torah cyclus is opnieuw begonnen, niet als een 
nieuwe cirkel, maar zoals een cyclus die naar boven spiraalt, 
brengt het ons een grotere openbaring en in een intiemere 
plaats bij onze Messias. 
Misschien zijn we onderweg, naar de top van de berg, 
bereid tot een ervaring met de Almachtige die meer is dan 
we ooit zouden kunnen "vragen of ons voorstellen". 
De handen van de pottenbakker beelden dit proces uit, 
wanneer Hij het fundament van Zijn vat vervolmaakt en ons 
opwaarts voortstuwt, terwijl het wiel van Zijn kalender 
ronddraait. Elk jaar wanneer we Torah bestuderen, drijft het 
ons naar grotere hoogten. De Heilige Geest machtigt ons en 
stelt ons in staat onszelf aan Zijn Woord aan te passen ter 
voorbereiding op de opwaartse roep. 
In de lezing van deze week begint de relatie van de mens 
met zijn Schepper met een "zegen". Hij heeft een paradijs 
voor de mens bereid die dat "zal verzorgen en bewaren": 
 
Bereshith/Genesis 1:28 Toen zegende Elohim hen, en 
Elohim zei tegen hen: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt 
u, vult de aarde en onderwerpt ze, heerst over de vissen van 
de zee, over de vogels van de lucht, en over elke levende 
ding dat op de aarde beweegt. " 
Bereshith 2:15 Toen nam de HEERE Elohim, de mens en 
plaatste hem in de hof van Eden om hem te verzorgen en te 
bewaren. 
 
Vorige week, in de laatste lezing van de Tora, eindigde 
Devarim met "Moshe's zegen" over elke stam. Dus, wat in 
de Tora begon als een "zegening over de hele mensheid" in 
het begin van de schepping, eindigt met "Moshe's laatste 
zegen" over één groep mensen ... de lijn van Avraham, 
Yitzchak en Ya'acov. Betekent dit dat de Eeuwige de rest van 
de mensheid uitsluit van de zegeningen van de Hof? William 
Bullock (https://www.regionschristiancenter.org) schrijft: 
 

"Betekent het dat Hij de overgrote meerderheid 
van de nakomelingen van Adam heeft opgegeven? 
Laat Hij daardoor goyim (niet-Joden) degraderen 
naar de status van 'tweederangsburgers' van 
planeet aarde? Nee, geliefde; totaal niet. Bedenk, 
dat het plan van de Heilige was dat deze 12 stam-
men en hun nakomelingen niet alleen de zegen 
van de Heilige zouden ONTVANGEN, maar die ook 
over de rest van de mensheid zouden LOSLATEN. 
In Genesis 12 riep de Heilige Avraham en begon 
het proces van 'verdelen' van de mensheid. Dit was 
echter slechts de aanvankelijke zaadvorm van het 
proces dat we in een nieuwe fase zien komen in de 
zegen van Moshe. Weet je nog wat de Heilige 
tegen Avram zei? Hij zei: 
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Bereshith 12:2 I will make you a great nation; I 
will bless you and make your name great; And 
you shall be a blessing. 3 I will bless those who 
bless you, And I will curse him who curses you; 
And in you all the families of the earth shall be 
blessed." 
 
…the essence of what this means is that 
through the blessing of these 12 tribes the Holy 
One was actually beginning the process of 
Creation again. The blessing of the 12 tribes 
descended from Ya’akov was the acorn. From 
the acorn would grow a forest. The tribes 
descended from Ya’akov were ordained by the 
Holy One to be a ‘light to the nations’: 
 
Isaiah 42:5 Thus says the El יהוה , Who created 
the heavens and stretched them out, Who 
spread forth the earth and that which comes 
from it, Who gives breath to the people on it, 
And spirit to those who walk on it: 6 "I, יהוה , 
have called You in righteousness, And will hold 
Your hand; I will keep You and give You as a 
covenant to the people, As a light to the 
nations, 7 To open blind eyes, To bring out 
prisoners from the prison, Those who sit in 
darkness from the prison house. 
(end of Mr. Bullock’s quotes) 

 
What is the Biblical precedent for this “light”? 
 
Bereshith 1:1 In the beginning Elohim created the heavens 
and the earth. 2 The earth was without form, and void; and 
darkness was on the face of the deep. And the Spirit of 
Elohim was hovering over the face of the waters. 3 Then 
Elohim said, "Let there be light" (yehi ohr יִהי אֹור); and there 
was light. 4 And Elohim saw the light, that it was good; 
and Elohim divided the light from the darkness.  
 
In probably one of the most powerful statements in the 
Bible, the Voice of Elohim literally says, “Let light be.” We 
know that this was not the “light” of the luminaries, for 
they were not created until Day 4. In our experience, 
“light” comes from a source. In the Scriptures, there are 
many examples of supernatural sources, mostly associated 
with the glory of יהוה . In addition to Bereshith 1:3, 
following are some other examples of “spiritual light”: 
 
Shemot/Exodus 10:23 They did not see one another; nor 
did anyone rise from his place for three days. But all the 
children of Israel had light in their dwellings. 
Shemot 13:21 And יהוה went before them by day in a pillar 
of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to 
give them light, so as to go by day and night. 
Shemot 34:29 Now it was so, when Moshe came down 
from Mount Sinai (and the two tablets of the Testimony 
were in Moshe’s hand when he came down from the 

Bereshith 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken; Ik 
zal je zegenen en je naam groot maken; En je zult 
een zegen zijn. 3 Ik zal degenen zegenen die u 
zegenen, en ik zal hem vervloeken die u vervloekt; 
En in u zullen alle families van de aarde gezegend 
worden. " 
 
... de essentie van wat dit betekent is dat de Heilige 
door de zegening van deze twaalf stammen feitelijk 
het proces van de Schepping opnieuw begon. De 
zegening van de 12 stammen die van Ja'akov 
afstamden, was de eikel. Uit de eikel zou een bos 
groeien. De stammen die van Ja'akov afstammen, 
werden door de Heilige gewijd om een 'licht voor 
de naties' te zijn: 
 
Jesaja 42:5 Aldus zegt de El HEERE, Die de 
hemelen schiep en ze uitstrekte, Die de aarde en 
wat daaruit voortkomt, uitspreidde, Die de 
mensen daarop adem geeft, en geest aan 
degenen die erop wandelen: 6 "Ik, de HEERE, heb 
U geroepen in gerechtigheid, en zal Uw hand 
vasthouden, Ik zal u bewaren en u geven als een 
verbond voor het volk, als een licht voor de 
naties, 7 om blinde ogen te openen, om 
gevangenen uit de gevangenis te brengen; zij die 
in het donker in het gevangenenhuis zitten. 
(einde van de heer Bullock's citaten) 

 
Wat is het bijbelse precedent voor dit "licht"? 
 
Bereshith 1:1 In het begin schiep Elohim de hemelen en de 
aarde. 2 De aarde was zonder vorm en leeg; en de duisternis 
was op het oppervlak van de diepte. En de Geest van Elohim 
zweefde over de wateren. 3 Toen zei Elohim: "Laat er licht 
zijn" (yehi ohr - יִהי אֹור); en er was licht. 4 En Elohim zag het 
licht, dat het goed was; en Elohim scheide het licht van de 
duisternis. 
 
In waarschijnlijk een van de krachtigste uitspraken in de 
Bijbel, zegt de stem van Elohim letterlijk: "Laat licht zijn." We 
weten dat dit niet het "licht" was van de hemellichten, want 
ze werden pas op dag 4 gemaakt. Onze ervaring is dat 
"licht" van een bron komt. In de Bijbel zijn er veel voorbeel-
den van bovennatuurlijke bronnen, meestal geassocieerd 
met de glorie van de HEERE. In aanvulling op Bereshith 1:3 
volgen enkele andere voorbeelden van "spiritueel licht": 
 
Shemot/Exodus 10:23 Ze zagen elkaar niet; noch is iemand 
drie dagen lang van zijn plaats opgestaan. Maar alle 
kinderen van Israël hadden licht in hun woningen. 
Shemot 13:21 En de Eeuwige ging hen voor bij dag in een 
wolkkolom om de weg te leiden, en bij nacht in een vuurzuil 
om hen licht te geven, om dag en nacht te gaan. 
Shemot 34:29 Nu was het zo, toen Moshe naar beneden 
kwam van de berg Sinaï (en de twee tafelen van het 
Getuigenis in Moshe's hand lagen toen hij van de berg naar 



3 
 

mountain), that Moshe did not know that the skin of his 
face shone while he talked with Him. 
Luke 2:9 And behold, an angel of Adonai stood before 
them, and the glory of Adonai shone around them, and 
they were greatly afraid. 
Matthew 17:2 and He was transfigured before them. His 
face shone like the sun, and His clothes became as white as 
the light. 
Matthew 28:2 And behold, there was a great earthquake; 
for an angel of Adonai descended from heaven, and came 
and rolled back the stone from the door, and sat on it. 3 His 
countenance was like lightning, and his clothing as white 
as snow. 
Acts 9:3 As he journeyed he came near Damascus, and 
suddenly a light shone around him from heaven. (22:6 
"Now it happened, as I journeyed and came near 
Damascus at about noon, suddenly a great light from 
heaven shone around me.) 
Acts 12:7 Now behold, an angel of Adonai stood by him, 
and a light shone in the prison; and he struck Peter on the 
side and raised him up, saying, "Arise quickly!" And his 
chains fell off his hands. 
Revelation 21:23 The city had no need of the sun or of the 
moon to shine in it, for the glory of Elohim illuminated it. 
The Lamb is its light. 
Revelation 22:5 There shall be no night there: They need 
no lamp nor light of the sun, for Adonai Elohim gives them 
light. And they shall reign forever and ever. 
 
“Light.” Torah doesn’t say Elohim created the 
“darkness.” “Light” was the first thing declared “good.” 
It doesn’t say that day and night of the first day are 
“good”…just the initial “light” is “good.” The “darkness” 
is the contrast. Could the “light” of Day 1 already be the 
“light of salvation,” i.e., the “light” was the 
establishment of the Kingdom plan of Yeshua? 
 
Bereshith 1:3 Then Elohim said, "Let there be light"; and 
there was light. 4 And Elohim saw the light, that it was 
good; and Elohim divided the light from the darkness. 
 
This concept of “light = salvation” is also seen in Psalm 27: 
 
Psalm 27:1 A Psalm of David. יהוה is my light and my 
salvation; Whom shall I fear? יהוה is the strength of my 
life; Of whom shall I be afraid? 
 
Yeshua is often referred to as “the true Light” and the 
“light of life”: 
 
John 1:6 There was a man sent from Elohim, whose 
name was John. 7 This man came for a witness, to bear 
witness of the Light, that all through him might believe. 
8 He was not that Light, but was sent to bear witness of 
that Light. 9 That was the true Light which gives light to 
every man coming into the world. 
 

beneden kwam), dat Moshe niet wist dat de huid van zijn 
gezicht scheen terwijl hij met hem praatte. 
Lukas 2: 9 En zie, een engel van Adonai stond voor hun 
aangezicht, en de heerlijkheid van Adonai scheen rondom 
hen, en zij werden zeer bevreesd. 
Mattheüs 17: 2 en Hij werd vóór hen veranderd. Zijn 
gezicht straalde als de zon, en Zijn kleren werden zo wit 
als het licht. 
Mattheüs 28: 2 En zie, er was een grote aardbeving; want 
een engel van Adonai daalde neder uit de hemel en kwam 
en rolde de steen van de deur terug en ging erop zitten. 3 
Zijn gelaat was als de bliksem, en zijn kleding zo wit als 
sneeuw. 
Handelingen 9: 3 Terwijl hij reisde, kwam hij in de buurt van 
Damascus en plotseling scheen er een licht om hem heen 
vanuit de hemel. (22: 6 "Nu gebeurde het, toen ik rond het 
middaguur reisde en in de buurt van Damascus kwam, 
scheen plotseling een groot licht uit de hemel om mij heen.) 
Handelingen 12: 7 En ziet, een engel van Adonaï bleef bij 
hem staan, en een licht scheen in de gevangenis; en hij 
stootte Petrus in de zij en richtte hem op, zeggend: "Sta snel 
op!" En zijn kettingen vielen van zijn handen. 
Openbaring 21:23 De stad had de zon of de maan niet nodig 
om erin te schijnen, want de glorie van Elohim verlichtte 
haar. Het Lam is haar licht. 
Openbaring 22: 5 Daar zal geen nacht zijn; zij hebben geen 
lamp of licht van de zon nodig, want Adonaï Elohim geeft 
hen licht. En zij zullen voor altijd en eeuwig regeren. 
 
"Licht." De Tora zegt niet dat Elohim de "duisternis" heeft 
gemaakt. "Licht" was het eerste dat "goed" werd verklaard. 
Er staat niet dat dag en nacht van de eerste dag "goed" zijn 
... alleen het eerste " licht" is "goed." De "duisternis" is het 
contrast. Kon het "licht" van dag 1 al het "licht van de 
zaligheid" zijn, dat wil zeggen, het "licht" was de vastlegging 
van het Koninkrijksplan van Yeshua? 
 
Bereshith 1: 3 Toen zei Elohim: "Laat er licht zijn"; en er was 
licht. 4 En Elohim zag het licht, dat het goed was; en Elohim 
scheide het licht van de duisternis. 
 
Dit concept van "licht = redding" is ook te zien in Psalm 27: 
 
Psalm 27: 1 Een psalm van David. de HEERE is mijn licht en 
mijn redding; Wie zal ik vrezen? De HEERE is de kracht van 
mijn leven; voor wie zal ik bang zijn? 
 
Yeshua wordt vaak "het ware licht" en het "licht van het 
leven" genoemd: 
 
Johannes 1: 6 Er was door Elohim een man gestuurd, wiens 
naam was Johannes. 7 Deze man kwam om te getuigen, om 
van het licht te getuigen, opdat iedereen het zou geloven. 8 
Hij was dat Licht niet, maar was gezonden om van dat Licht 
te getuigen. 9 Dat was het ware licht dat licht geeft aan elk 
mens die de wereld binnenkomt. 
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John 8:12 Then Yeshua spoke to them again, saying, "I 
am the Light of the world. He who follows Me shall not 
walk in darkness, but have the Light of life." 
 
During His Sermon on the Mount, Yeshua described the 
crowds who heard His teaching as “light”: 
 
Matthew 5:14 "You are the light of the world. A city 
that is set on a hill cannot be hidden. 15 "Nor do they 
light a lamp and put it under a basket, but on a 
lampstand, and it gives light to all who are in the house. 
16 "Let your light so shine before men, that they may 
see your good works and glorify your Father in heaven. 
 
Notice Yeshua makes the connection between “light,” a 
“city set on a hill,” and “good works.” The “city on a hill” 
is a reference and an endearing name for “Jerusalem.” 
The “good works” to which He is referring to are the 
“commandments of the Torah”: 
 
Proverbs 6:23 For the commandment is a lamp, And the 
Torah a light 
 
Wow, look at all those references to who is a “light”: 
 Yeshua 
 Jerusalem/Land 
 Torah 
 People of Israel 
 
It seems all four of these components were 
present in the “light” spoken into being at 
Creation. Any combination of this group will 
increase the revelation of יהוה in the world, but it’s 
full potential will only be realized when all four 
unite as one. I believe this is the full “light of the 
Gospel”: 
 
2 Corinthians 4:1 Therefore, since we have this 
ministry, as we have received mercy, we do not 
lose heart. 2 But we have renounced the hidden 
things of shame, not walking in craftiness nor 
handling the word of Yah deceitfully, but by 
manifestation of the truth commending ourselves 
to every man's conscience in the sight of Yah. 3 
But even if our gospel is veiled, it is veiled to those 
who are perishing, 4 whose minds the god of this 
age has blinded, who do not believe, lest the light 
of the Gospel of the glory of Messiah, who is the 
image of Elohim, should shine on them. 5 For we 
do not preach ourselves, but Messiah Yeshua the 
Adonai, and ourselves your bondservants for 
Yeshua’s sake. 
 
And so, where do we fit into this Gospel plan today? As 
a part of Israel, we are no longer in the “darkness.” It is 
up to us to “walk as children of light.” 
 

Johannes 8:12 Toen sprak Yeshua tot hen opnieuw en zei: 
"Ik ben het licht van de wereld; hij die Mij volgt, zal niet in 
duisternis wandelen, maar het Licht des levens hebben." 
 
Tijdens zijn Bergrede beschreef Yeshua de menigten die Zijn 
leer hoorden als "licht": 
 
Mattheüs 5:14 "U bent het licht van de wereld, een stad die 
op een heuvel ligt, kan niet verborgen zijn." 15 "Noch steken 
zij een lamp aan en plaatsen deze onder een mand, maar op 
een kandelaar, en het geeft iedereen die in huis is licht. 16 
"Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken kunnen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. 
 
Merk op dat Yeshua de verbinding legt tussen "licht", "een 
stad op een heuvel" en "goede werken". De "stad op een 
heuvel" is een referentie en een vertederende naam voor 
"Jeruzalem". De "goede werken" waar Hij naar verwijst zijn 
de "geboden van de Tora": 
 
Spreuken 6:23 Want het gebod is een lamp, en de Tora een 
licht 
 
Wauw; kijk naar al die verwijzingen naar wie een "licht" zijn: 
 Yeshua 
 Jerusalem/Land 
 Torah 
 Mensen van Israël 
 
Het lijkt erop dat alle vier deze componenten aanwezig 
waren in het "licht" dat in de Schepping tot bestaan werd 
uitgesproken. Elke combinatie van deze groep zal de 
openbaring van de HEERE in de wereld vergroten, maar het 
volledige potentieel zal alleen gerealiseerd worden als alle 
vier als één verenigd zijn. Ik geloof dat dit het volledige "licht 
van het evangelie" is: 
 
2 Korinthiërs 4: 1 Daarom, aangezien wij deze bediening 
hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, 
verliezen wij de moed niet. 2 Integendeel, wij hebben de 
schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen 
niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, 
maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen 
wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de 
tegenwoordigheid van God. 3 Maar in het geval dat ons 
Evangelie nog bedekt is, is het bedekt in hen  die verloren 
gaan. 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze 
eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting 
met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het 
beeld van God is, hen niet zou bestralen. 5 Want wij 
prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en 
onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. (HSV) 
 
En nu; waar passen wij vandaag in dit evangelieplan? Als 
deel van Israël zijn we niet langer in de "duisternis". Het is 
aan ons om "als kinderen van het licht te wandelen". 
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Ephesians 5:7 Therefore do not be partakers with them. 
8 For you were once darkness, but now you are light in 
Adonai. Walk as children of light 9 (for the fruit of the 
Spirit is in all goodness, righteousness, and truth), 10 
finding out what is acceptable to Adonai. 11 And have 
no fellowship with the unfruitful works of darkness, but 
rather expose them. 12 For it is shameful even to speak 
of those things which are done by them in secret. 13 But 
all things that are exposed are made manifest by the 
light, for whatever makes manifest is light. 
 
The commission of His chosen people, Israel, was to be 
a “light to the nations”: 
 
Isaiah 42:6 "I, יהוה , have called You in righteousness, 
And will hold Your hand; I will keep You and give You 
as a covenant to the people, As a light to the nations, 
7 To open blind eyes, To bring out prisoners from the 
prison, Those who sit in darkness from the prison 
house. 
 
When יהוה chose “Israel” as His people, it was not 
just a matter of privilege, but responsibility. “Israel” 
is Yah’s instrument, who He chooses to bring the 
rest of humanity back to the “light of salvation.” His 
intention is to bring them back to the original 
Garden experience of “light” through obedience of 
the Torah, love for the entire family of Israel, and 
love of the covenant Land. 
 
Isaiah 51:4 " Listen to Me, My people; And give ear to 
Me, O My nation: For Torah will proceed from Me, And I 
will make My justice rest As a light of the peoples. 
 
The nation of “Israel” was not given the position of 
being the only nation with access to the truth, but 
they were chosen as Yah’s tool, to bring truth and 
“salvation” back to all of humanity. יהוה knew that 
man would sin. So that spiritual “light,” capable of 
restoring mankind, was called into being with the first 
of the Creator’s words. 
 
Bereshith 1:3 and Elohim, 'Let light be;' and light is. 
 
“Salvation” would reach the “ends of the earth” …to all 
those places where His people were later scattered: 
 
Isaiah 49:6 Indeed He says, 'It is too small a thing that 
You should be My Servant To raise up the tribes of 
Ya’acov, And to restore the preserved ones of Israel; I 
will also give You as a light to the nations, That You 
should be My salvation to the ends of the earth.' " 
 
And fulfilling the same plan, Yeshua told His followers: 
 
Acts 1:8 "But you shall receive power when the Holy 
Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to 

Efeziërs 5: 7 Neem daarom geen deel aan hen. 8 Want u was 
eens duisternis, maar nu bent u licht in Adonai. Wandel als 
kinderen van het licht 9 (want de vrucht van de Geest is in alle 
goedheid, gerechtigheid en waarheid), 10 uitzoekend wat 
acceptabel is voor Adonai. 11 En heb geen gemeenschap met 
de onvruchtbare werken van de duisternis, maar stel ze 
eerder te kijk. 12 Want het is schandelijk zelfs te spreken van 
die dingen die door hen in het geheim worden gedaan. 13 
Maar alle dingen die openbaar worden, worden ontmaskerd 
door het licht, want alles wat openbaar maakt, is licht. 
 
De opdracht van Zijn uitverkoren volk, Israël, was een "licht 
voor de naties" zijn: 
 
Jesaja 42: 6 "Ik, de HEERE, heb je geroepen in gerechtig-
heid, en zal uw hand vasthouden, Ik zal u bewaren en u als 
een verbond voor de mensen geven, als een licht voor de 
natiën, 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de 
gevangenis te leiden, degenen die in het donker in het 
gevangenhuis zitten. 
 
Toen de HEERE "Israël" als Zijn volk koos, was het niet alleen 
een kwestie van voorrecht, maar van verantwoordelijkheid. 
"Israël" is het instrument van Yah, dat Hij verkiest om de 
rest van de mensheid naar het "licht van de zaligheid" terug 
te brengen. Zijn intentie is om hen terug te brengen naar de 
oorspronkelijke tuin-ervaring van "licht" door gehoor-
zaamheid aan de Tora, liefde voor de hele familie van Israël, 
en liefde voor het Verbondsland. 
 
Jesaja 51: 4 "Luister naar Mij, Mijn volk, en neigt uw oor 
naar Mij, Mijn land, want Tora zal van Mij uitgaan, en Ik zal 
Mijn Gerechtigheid laten rusten als een licht der volken. 
 
De natie "Israël" kreeg niet de positie van de enige natie te 
zijn met toegang tot de waarheid, maar ze werden gekozen 
als hulpmiddel van Yah, om de waarheid en "redding" terug 
naar de hele mensheid te brengen. De HEERE wist dat de 
mens zou zondigen. Dus werd dat geestelijke "licht", in staat 
om de mensheid te herstellen, met de eerste van de 
woorden van de Schepper in het leven geroepen. 
 
Bereshith 1: 3 en Elohim, 'Laat licht zijn;' en licht is er. 
 
"Verlossing" zou de "einden van de aarde" bereiken ... naar 
al die plaatsen waar Zijn volk later verspreid werd: 
 
Isaiah 49: 6 Waarlijk, zegt Hij: Het is te gering dat U Mijn 
dienaar zou zijn om de stammen van Ja'akov op te richten, 
en om de bewaard gebleven Israëlieten te herstellen; Ik zal u 
ook geven als een licht voor de naties, opdat u Mijn redding 
zou zijn tot aan de uiteinden van de aarde. ' " 
 
En hetzelfde plan vervullend, zei Yeshua tot Zijn volgelingen: 
 
Handelingen 1: 8 "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer 
de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn in 
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Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to 
the end of the earth." 
 
A restoration is happening and we can anticipate a time 
when His “Light” will radiate throughout the earth as 
our Messiah sits upon His Kingly throne in Jerusalem to 
reign over all the people of the world. 
 
Isaiah 60:19 " The sun shall no longer be your light by day, 
Nor for brightness shall the moon give light to you; But יהוה 
will be to you an everlasting light, And your Elohim your 
glory. 20 Your sun shall no longer go down, Nor shall your 
moon withdraw itself; For יהוה will be your everlasting 
light, And the days of your mourning shall be ended. 
Revelation 21:23 The city had no need of the sun or of 
the moon to shine in it, for the glory of Elohim 
illuminated it. The Lamb is its light. 
Revelation 22:5 There shall be no night there: They need 
no lamp nor light of the sun, for Adonai Elohim gives 
them light. And they shall reign forever and ever. 
 
And thus, Revelation ends with the restored spiritual 
“light of salvation,” made possible through the One 
whose Name means “salvation,” Yeshua the Messiah. 
May it be soon and in our day! 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 

Jeruzalem, en in geheel Judea en Samaria, en tot het einde 
der aarde." 
 
Er vindt een herstel plaats en we kunnen uitzien naar een 
tijd waarin Zijn "Licht" doorheen de hele aarde zal stralen als 
onze Messias in Jeruzalem op Zijn Koninklijke troon zit om 
over alle mensen van de wereld te regeren. 
 
Jesaja 60:19 "De zon zal niet langer uw licht zijn bij dag; 
noch zal de maan u licht geven voor helderheid, maar de 
HEERE zal voor u een eeuwig licht zijn, en uw Elohim uw 
glorie." 20 Uw zon zal niet langer onder gaan, Noch zal uw 
maan zich terugtrekken, want de HEERE zal uw eeuwig licht 
zijn, en de dagen van uw rouw zullen worden beëindigd. 
Openbaring 21:23 De stad had de zon of de maan niet nodig 
om erin te schijnen, want de glorie van Elohim verlichtte 
haar. Het Lam is haar licht. 
Openbaring 22:5 Daar zal geen nacht zijn; zij hebben geen 
lamp of licht van de zon nodig, want Adonaï Elohim geeft 
hen licht. En zij zullen voor altijd en eeuwig regeren. 
 
En daardoor eindigt Openbaring met het herstelde 
geestelijke "licht van de zaligheid", mogelijk gemaakt door 
Degene wiens Naam "redding" betekent, Yeshua de 
Messias. Moge dat spoedig zijn en in onze tijd! 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 

 


